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Wat is het doel van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  
De Stichting Evangelisatie Bunde e.o. ondersteunt missionaire projecten om mensen in Bunde/Meerssen en de omgeving 
van zuidelijk Limburg ‘in aanraking te brengen met de enige Naam die gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus’. Deze 
missionaire projecten worden met name, maar niet noodzakelijk alleen, uitgevoerd door de Christelijke gemeente 
Bunde/Meerssen in Meerssen. 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Wat is de grondslag van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  
De Stichting stelt zich bij haar werk op de grondslag van de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord als overgeleverd in de 
Herziene Statenvertaling en opgevat naar de Drie Formulieren van Eenheid, zoals die zijn vastgesteld op de Nationale 
Synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619. 
 
Wat is de missie van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  
In het Mission Statement is de missie als volgt verwoord: “Ongelovigen helpen een toegewijd volgeling van Jezus Christus te 
worden en gelovigen helpen te groeien in een levende relatie met Jezus Christus en in gemeenschap met elkaar.  
 
Hoe zit de organisatie van Stichting Evangelisatie Bunde e.o. in elkaar?  
Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen, aangevuld met een aantal 
bestuursleden van buiten de Christelijke Gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
Christelijke Gemeente. De stichting Evangelisatie Bunde steunt projecten van de Christelijke Gemeente op diens verzoek. 
 
Op dit moment heeft de Stichting geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden voor de Stichting vinden op dit moment 
op vrijwillige basis plaats.  
 
Wat zijn de huidige projecten? 
Het voornaamste huidige project is de steun van een missionair predikant van de Christelijke Gemeente “Stem van de 
Goede Herder”. De Christelijke Gemeente Bunde / Meerssen is als Zendingsgemeente geïnstitueerd op zondag 13 april 
2014  binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gemeente 
Bunde/Meerssen heeft een eigen missionair predikant sinds 12 juni 2016. De steun die op dit moment wordt verleend is 
met name bedoeld om de aanstelling van deze predikant te financieren. 
 
De Christelijke Gemeente komt iedere zondagmorgen samen in Gemeenschapshuis “De Koel” te Rothem. Meestal zijn er 
zo’n 100-120 aanwezigen.  
In de zomervakantie zijn er twee kerkdiensten. In verband met vakantiegangers is het aantal bezoekers dan 200 á 300. De 
diensten worden gehouden in het gebouw “De Koel”, Past. Geelenplein 6 in Meerssen. 
 
 
Beleid 
In 2016 is er een garantstelling afgegeven voor een periode van 5 jaar en voor een bedrag van € 130.000,- ter 
ondersteuning van de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen. Het bedrag is bedoeld om de kosten voor de 
predikantsplaats voor de komende jaren af te dekken. Het bedrag kan uitsluitend worden aangesproken indien er bij de 
Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen een tekort is ontstaan op de winst en verliesrekening. 
Projecten die een bijdrage leveren aan de doelstelling zoals die door de stichting is geformuleerd kunnen voor financiële 
steun in aanmerking komen. Het project dient inclusief een financiële onderbouwing te worden ingediend bij het bestuur. 
Het bestuur besluit of er al dan geen steun wordt verleend. 
 
Hoe is de verantwoordelijkheid binnen Stichting Evangelisatie Bunde e.o. verdeeld?  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting daarom in en buiten rechte. Zij zal 
daarom ook de noodzakelijke contacten op bestuurlijk niveau onderhouden met de Kerkenraad en leden van het Overleg 
Team van de Christelijke GemeenteBunde/Meerssen. Daarnaast zal het bestuur de contacten onderhouden met haar 
achterban, de landelijke ondersteunende kerken, donateurs, vrijwilligers  e.d.  
De uitvoerende werkzaamheden zijn ondergebracht bij de leden van de kerkenraad en  het Overleg Team van de 
Christelijke Gemeente. Deze geeft leiding aan het gemeenteleven. 
 
Werving van gelden 
Hoe werft Stichting Evangelisatie Bunde e.o. haar fondsen?  
De gelden van de stichting worden verworven door:  

- bijdragen van kerken en/of particulieren;  

- donaties;  

- legaten;  

- rente.  



Ten behoeve van de fondsenwering wordt tenminste drie keer per jaar een BUNDE-NIEUWSBRIEF rondgestuurd, waarin de 
Stichting en de Christelijke Gemeente verantwoording doen van hun activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt geheel door 
vrijwilligers verzorgd, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de eindredactie. 
 
Daarnaast vindt fondsenwerving plaats door een jaarlijkse mailing, via advertenties en via ad hoc commissies.  
 
Hoe beheert Stichting Evangelisatie Bunde e.o. haar vermogen?  
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting 
behoudens de beperkingen volgens de statuten. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is bevoegd personen te benoemen, te ontslaan en te 
schorsen.  
 
Voor de financiële gegevens verwijzen we naar de begroting en jaarrekeningen die jaarlijks door het bestuur worden 
goedgekeurd, nadat zij door de kascommissie zijn gecontroleerd. 
 
Vaststelling vermogen  
Op basis van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 (artikel 41a, onderdeel d juncto artikel 41b) mag niet meer 
vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van doelstelling van de Stichting.  
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden kan worden verstaan:  

- vermogen dat krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking is verkregen;  

- vermogensbestanddelen die worden aangehouden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling 
van de stichting;  

- activa en vermogen voor de voorziene aanschaf van activa voor zover de stichting deze activa ten behoeve van de 
doelstelling van de stichting redelijkerwijs nodig heeft;  

- vermogen dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting.  
 
Op dit moment is er meer vermogen aanwezig dan de richtlijn voorschrijft. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat er in de 
komende jaren een fors tekort wordt verwacht vanwege de aanstelling van een predikant. Hierdoor zullen de reserves fors 
slinken. Tevens is er een garantstelling afgegeven voor € 130.000, waardoor de reserves in de komende jaren zullen 
afnemen. 
 
Besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met het doel van de stichting. Het vermogen van de stichting is nodig 
om de activiteiten van de instelling uit te voeren.  
Het wordt verder onder meer besteed aan de gewone bestuurskosten als vergader-, reis-, publicatie- en advieskosten en in 
het algemeen de bevordering van het doel van de stichting. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Momenteel zijn er acht bestuursleden (vijf mensen maken deel uit van en 
zijn gekozen door de Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ en drie externe bestuursleden). De externe 
bestuursleden worden gerekruteerd uit mensen met een reformatorische achtergrond. 
 
Tenslotte  
Met het voorgaande is op hoofdlijnen een schets gegeven van de Stichting Evangelisatie Bunde e.o. en de Christelijke 
Gemeente Bunde/Merssen. Voor meer achtergrondinformatie over het reilen en zeilen van de Christelijke Gemeente en 
haar Bijbelse uitgangspunten verwijzen wij u naar de Gemeente-Gids die aan te vragen is via de secretaris van Stichting 
Evangelisatie Bunde: Johan van Groningen: groningen.johan@gmail.com.  
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d. 24-2-2017  
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Voorzitter, _________________ Secretaris, ___________________ 


